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 2 (1شرح منظومة الزمزمي )

 (1) منظومة الزمزمي في علوم القرآنشرح 
 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 المقدمة:
وعلى آله وصحبه  ،نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 أما بعد:

جل -في كتابه  ذكرها ألوصاف ؛أنها خير أمة أخرجت للناسعن هذه األمة  -جل وعال-فقد أخبر هللا 
خير متى توافرت ووجدت ووجد الوصف المرتب عليها، فهذه األمة  ،، فالخيرية مربوطة بهذه األوصاف-وعال

ال فهذه  ،والمراد بذلك عالم زمانهم ،بني إسرائيل على العالمينفضل  -جل وعال-طال،، وهللا اإلاألمم على  وا 
-مات ذكرها هللا على مقو  لجميع الناس، بناء   [111آل عمران:] {خير أمة أخرجت للناس} :األمة بنص القرآن

نما ألوصاف اتصفوا بها،  ،في كتابه، وليس ذلك بالدعاوى وال لنسبهم وال أللوانهم -جل وعال علقت عليها هذه وا 
جل -للعمل باألوصاف التي استحقت بها هذا الوصف وهذا التكريم من هللا الخيرية، فإذا وجدت هذه الخيرية 

إذا وجدت هذه الخيرية فخير هذه األمة التي هي خيار الناس أو خير الناس من تعلم القرآن وعلمه،  ،-عالو 
، ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)): -عليه الصالة والسالم-بالنص الصحيح الصريح، حيث يقول الرسول 

عليه -المنزل على نبيه  ،-جل وعال-كالم هللا  -الذي هو موضوع البحث والدرس في هذه الدورة-والقرآن 
نه لذكر لك ولقومك} :شرف هذه األمة وذكرهاالذي هو  ،-الصالة والسالم شرف لك  :يعني [44]الزخرف: {وا 

فإذا  ،-عليه الصالة والسالم- نبيه ةنس  ترك فينا هذا الكتاب مع  -عليه الصالة والسالم-ولقومك، والنبي 
ذتمسكنا بهما   ضللنا.ا فرطنا فيهما هدينا وأمنا من الضالل، وا 

 -جل وعال-التي هي خيار الناس وخير الناس من يتصدى لكتاب هللا فالمقصود أن خير هذه األمة 
، يتلقاه عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى ، فيتعلم القرآن بحفظه على الوجه الذي أنزل عليهاوتعليم   اتعلم  
 ،، تلقاه كما أنزل، كثير من المسلمين يقرأ القرآن-جل وعال-عن جبريل عن هللا  -عليه الصالة والسالم- محمد

ف والتصحيف فتجد في قراءته من األخطاء واألوهام والتحري، -جل وعال-لكن ال على الوجه الذي يرضاه هللا 
السابق  في ال أعني-هذا موجود وهو في السابق أكثر، السابق من العصور المتأخرة  ،واللحن المحيل للمعنى

منذ ما يزيد على أربعين  -جل وعال-لكن ظهرت العناية بكتاب هللا ال،  ،ومن تبعهم بإحسان في عهد السلف
ن وجد قبل ذلك في غيرها من البلدان ،في هذه البالد اعام   جل -قلة وعناية بحفظ كتاب هللا لكن صار فيه ن   ،وا 
وأثمرت الثمار  -جل وعال- عنى بكتاب هللا، ووجد األثر من وجود هذه الحلقات وهذه الجماعات التي ت  -وعال
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من  فال بد   !الطيبة، لكن العناية بحفظ القرآن والعناية بتجويد القرآن وترتيل القرآن هذا أمر مطلوب لكنه ال يكفي
  .العناية به بعد ذلك بقراءته على الوجه المأمور به

أهمل فإذا ضمن ذلك  ،نبل يحفظ القرآن ويتقن القرآن ويجود القرآكثير من طالب العلم يقرأ القرآن 
لقراءة القرآن على الوجه المأمور به، هذا قليل في  امقتطع   افال تجد في برنامجه اليومي جزء  القرآن ونام عنه، 
من نظر في التفاسير المعتبرة  ؛على فهم القرآن وتدبر القرآنعنى بما يعينه عن كونه ي   طالب العلم فضال  

قليل بالنسبة للعلوم يعني هو موجود لكن - فيندر أن تجد قليال   ،م الموثوقينالمتلقاة المؤلفة من قبل أهل العل
 .العناية بكتاب هللا من حيث فهم معانيه وتدبر معانيه -األخرى 

 وتدبر القرآن إن رمت الهدى 
 

 فالعلم تحت تدبر القرآن 
لى قراءات يقرؤه عوبعضهم يزيد على ذلك ف ،يكتفي بمجرد حفظ القرآن وضبط القرآن وتجويد القرآن 

، من أهل القرآن لعنايته بالقرآن هو ،نعم.. ويضمن لنفسه أنه أجيز بالقرآن من عدة شيوخ ثم بعد ذلك ،متنوعة
أهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته هم الذين لهم العناية بتعلم ": -رحمه هللا تعالى-لكن كما قال ابن القيم 

ن لم يحفظوه ،آنوتدبر القر  ،وتعليم القرآن ،القرآن لكن ، -رحمه هللا تعالى-، كما يقول ابن القيم "والعمل بالقرآن وا 
بل هو آيات بينات }، "أناجيلها في صدورها"ء في وصفها: ، جاحفظ القرآن خصيصة من خصائص هذه األمة

ن زعم من زعم  ،حفظ القرآن من خصائص هذه األمة ،[44]العنكبوت:{في صدور الذين أوتوا العلم ن موا 
 .المفتونين أن حفظ القرآن من سيم الخوارج

علماء كبار يزعمون أنهم  ،تجد آيات في بعض الطوائفالمبتدعة،  اممن سيأقول: عدم حفظ القرآن  
لتأويل باطل  وال يحفظون القرآن ،يعنون بالقرآنومع ذلك ال  ،باأللقابباألوصاف ويلقبونهم ويصفونهم  ،آيات

عناية طالب العلم والعلماء في العصور المتأخرة بحفظ كتاب هللا اتجهت إليها  أن العناية المقصود: .عندهم
ال يندر أن يوجد حافظ في بلد  ،بالنسبة للعصر الحديث يسر ثم بعد ذلك  ،إال عدد يسير في كل بلد من البلدانوا 

 وحصل على يدها الخير الكثير. ،عنى بتحفيظ القرآنهذه الجماعات التي ت   -جل وعال-هللا 
نجد أن نصيب هذه  ،من تفسير القرآن وسائر علوم القرآن ؛إذا جئنا إلى ما يخدم القرآن من التفاسير

في الدروس العامة والخاصة قليل نجد أن نصيبها  ؛-جل وعال-بكالم هللا العلوم مع أنها متعلقة بأشرف الكالم 
من خالل الجدول  األسبوعها ستمائة درس في فيبالنسبة للعلوم األخرى، فالبلدان متفاوتة في هذا، بعض البلدان 

وأقل  ..مائة درس وهكذاومائتين و س ، وبعض البلدان فيها ثالثمائة در -جدول معدل من قبل الجهات المعنية-
وأكثر، لكن لو نظرت ولحظت في نصيب القرآن إذا استثنينا حلقات التحفيظ في دروس المشايخ وجدنا أن 

والعقيدة والفقه، وهي جديرة باالهتمام والعناية، نبغي، وجدنا النصيب األوفر للسنة العناية بالقرآن أقل من ما ي
ذا نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن تعليم القرآن  -جل وعال-لكن كتاب هللا  ينبغي أن تكون العناية به أكثر، وا 

من العلماء  اهل تجد عالم  ، لكنه ال يوجد في دروسهم ،يأنف عنه الكبار من أهل العلم :وتحفيظ القرآن ال أقول
إال ما ذكر من أن في -وال من أساتذة الجامعات  ،بل وال متوسطيحفظ القرآن؟ ال،  وأ الكبار يقرأ عليه القرآن

ال يوكل هذا التحفيظ -من أساتذة الجامعات يجلسون لتحفيظ القرآناألحساء اثنين أو ثالثة  من المسلمين  إما ؛وا 
 -ووفقهم اجزاهم هللا خير  -أو من الشباب الذين حفظوا القرآن  ،يقومون بهذا خير قيام -اجزاهم هللا خير  -الوافدين 

لكن  ،أن كون العالم الكبير يتصدى لهذا األمر يعطيه في نفوس الشباب قوةعن األمة، لكن يبقى  اوأسقطوا واجب  



 

 

 

 

 

 4 

 

4 

 4 (1شرح منظومة الزمزمي )

ما نجد في رأ عليه في كتب التفسير إال أو حتى يق ،يقرأ الناس القرآن أو يحفظ الناس القرآن اكبير   اما تجد عالم  
أو تفسير الشيخ ابن سعدي أو غيرهم، يعني: ما نجد من يتصدى  ،الجداول من قراءة تفسير الحافظ ابن كثير

  .، أو بشرح كتب الفقه، أو بشرح كتب العقائدبشرح السنة مثال  عنى للقرآن فيفسر القرآن كما ي  
كبارهم -عنى الناس ينبغي أن يعاد النظر في الجداول، وأن ي  أقول: هذا تقصير وهذا خلل، هذا خلل 

 .-جل وعال-وما يخدم كتاب هللا  -جل وعال-بكتاب هللا  -وصغارهم
كما يوجد في العلوم األخرى،  يناسب شرحه في دورة مثال   االتأليف في علوم القرآن يندر أن تجد متن  
، كتب ..في كذا ،في الحديث ،في العقائد ،في الفقه ؛بتدئينالعلوم األخرى ألف فيها للمبتدئين، كتب كثيرة للم

  .كتب ألفت للمنتهين ،كثيرة تناسب المبتدئين، كتب ألفت للمتوسطين
؟ نجد في الدورات عناية العلومما الذي يناسب المبتدئين من هذه  ،إلى علوم القرآن -يا أخي-تعال 

يكفي أن  ،إمام من أئمة المسلمين -رحمه هللا–يخ اإلسالم ، ش-مقدمة التفسير-شيخ اإلسالم ابن تيمية بمقدمة 
وضبط الفن عنى بالحدود واألمثلة والتعاريف التي ت  لكن هل هو على طريقة المتون  ،هذا الكتاب لشيخ اإلسالم

تي أو الكتب ال ،القرآن مثل ما نجد النخبة مثال  في علوم  ايعني: هل نجد متن  وضبط أنواع الفن كالعلوم األخرى؟ 
ألفت للتدرج في تلقي العقيدة الصحيحة؟ ما نجد، يعني على سبيل االستقالل للعلماء الذين يؤلفون على الجادة 

 .لطالب العلم ما تجد إال ما ندر
من أصول  ابدء   ،اهذا الكتاب ألفه السيوطي وجمع فيه أربعة عشر علم   ،النُّقايةكتاب للسيوطي اسمه 

علم أصول  ،علم الحديث ،علوم القرآن ،علم التفسير ،علم أصول الدين ،وم الحديثثم عل ،ثم علوم القرآن ،الدين
علم  ،علم البديع ،علم البيان -نعم-علم المعاني،  ،علم الخط ،علم التصريف ،علم النحو ،علم الفرائض ،الفقه

هذا متن أو  -ومعنى االصة وزن  ن كالخ  بضم النو - النُّقايةهذا كتاب اسمه علم التصوف،  ،علم الطب ،التشريح
وكل واحد من هذه المتون يصلح للمبتدئين تدريسه  ،على ما سمعنا افي أربعة عشر فن   اأربعة عشر متن   ،متون 

قراؤه. لكن مع األسف أنه جرى على عقيدته التي مشى عليها وهي عقيدة  ،علم أصول الدين في العقائد وا 
ما  النُّقايةنا في دورة مضت أن أخذنا من هذا الكتاب الذي هو وسبق ل-بعلم التفسير  أثم بعد ذلك بد ،األشعرية

نرجو أن تكون  ،بها من انتفعوفرغت على أورا، وانتفع  ،وشرحناه في دورة انتشرت أشرطتها ،يتعلق بعلم التفسير
  .من أنواع علوم القرآن ان نوع  و وهي على طريقة المتون، وفيها خمسة وخمس ،-جل وعال-خالصة هلل 
بل جلها مأخوذ من النخبة، علم أصول  ،علم الحديث خالصة في مصطلح الحديث تحاكي النخبة اأيض  
علم  ،علم النحو ،، علم الفرائضئيصلح أن يعتمد عليه المبتد ،هذا كتاب مختصر جميل االفقه أيض  
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أن يقر  ،والعملوله منه نصيب في العلم  ،ختمه بعلم التصوف؛ ألنه سائد في وقتهإلى آخر العلوم و  ..فيصر تال
ن كان فيه  ،هذا العلم  ما يالحظ عليه وعلى غيره.وا 

ثم شرحه  ،األربعة عشر علم   اليكون متون   ؛ألفه السيوطي النُّقايةالمقصود: أن هذا الكتاب الذي اسمه 
يقول:  ،النُّقايةوذة من مأخ -التي معنا-منظومة الزمزمي  ".النُّقايةإتمام الدراية بشرح "في شرح مختصر اسمه 

 .، من هذا الفن"النُّقايةمن  اأفردتها نظم  "
وطبعه مع كتاب  ،القاسميأفرده الشيخ جمال الدين  النُّقايةما يتعلق بعلم التفسير وأصول التفسير من 

المحلى، وكتاب في أصول الفقه البن عبد الهادي أسماه من مقدمة  افي أصول الفقه البن حزم مأخوذ أيض  
صول الفقه مأخوذ من فهذه المتون مستلة من كتب أ، -الذي سوف يشرح في هذه الدورةوهو -مجمع األصول 

ال فاألصل هو مأخوذ من  ،، مجمع األصول سماه طابعهالنُّقايةمقدمة المحلى، أصول التفسير مأخوذ من  وا 
رحمه -القاسمي ا البن عبد الهادي، هذه مستالت استله "الكتب الكثيرة باألحكام عن مقدمة مغني ذوي األفهام"

 .وطبعها وراجعها وصححها وعلق عليها -هللا تعالى
اتأخر  -أعني علوم القرآن-التأليف في هذا الفن  وعلوم الحديث تأخر بعد التأليف في أصول الفقه ، جدًّ

ا ألن القرآن مضبوط  لماذا؟ ،تقدمه التأليف في علوم الحديث كذلك ،، تقدمه التأليف في أصول الفقه بقرون جدًّ
ما  فيه ليسوا بحاجة إلى أن يؤلف اومحفوظ   امن الزيادة والنقصان، ما دام مضبوط  محفوظ تكفل هللا بحفظه 

فيما يخدم السنة من  -من هذه الحيثية-يخدمه من حيث الثبوت وعدمه، بينما التأليف المتقدم في علوم الحديث 
، أما ما بحفظه -جل وعال- ألنه تكفل هللا ؛للقرآنحيث الثبوت وعدمه، وهذه الحاجة ليست موجودة بالنسبة 

في كتب أصول الفقه؛ ألن  اوفهم القرآن واالستنباط من القرآن فهو موجود أيض  يحتاج إليه فيما يخدم القرآن 
والناسخ  ،والمطلق والمقيد ،وما يخدم القرآن من حيث العام والخاص ،يتعلق بعلوم القرآنأصول الفقه فيها مبحث 

فالحاجة ليست داعية مثل الحاجة الداعية إلى التأليف في أصول الفقه أو علوم الحديث؛ آخره،  والمنسوخ.. إلى
، فلم يروا الحاجة وفيها الدس منذ القرن األول ،فيها أو وجد فيها الوضعبخالف السنة التي وقع  ،مصون ألنه 

افتأخر التأليف  ،داعية إلى التأليف  .جدًّ
لكن هل هذا الكالم صحيح؟ ، هـ(424)ت:ف فيه البلقيني جالل الدين لكن السيوطي يزعم أن أول من أل

ن مهل هو أقدم من الطوفي؟ ال، الطوفي ألف، هل هو أقدم ؟ ال، هـ(545)ت:هل البلقيني أقدم من ابن الجوزي 
 لكنالزركشي، تقدمه  ،تقدمه الطوفي ،تقدمه أبو شامة ،؟ ال، فتقدمه ابن الجوزي "المرشد الوجيز"أبي شامة 

ال فكلهم تقدموه وألف  ،البلقيني ، والزركشي قبلالسيوطي في أول األمر لم يطلع على هذه الكتب فقرر ما قرر وا 
ن كان في  ،يعد أكبر وأجمع كتب علوم القرآن "،البرهان في علوم القرآن"يعد أجمع كتب علوم القرآن  اكتاب   وا 

  .يللسيوط األنواع أقل من اإلتقان
علوم وجرد ما يخص  ،ونظر في كتب أصول الفقه وعلوم الحديث ،البلقيني السيوطي نظر في كتاب

وفنون األفنان وغيرها،  ،للطوفي "اإلكسير"و ،ألبي شامة "المرشد الوجيز"قبل ذلك  القرآن فألف في ذلك، أوال  
اكثيرة المقصود أنها كتب   .جدًّ

من أنواع علوم القرآن،  ر من مائة نوعضمنه أكث "،التحبير في علم التفسير"أسماه  األف السيوطي كتاب  
ألنه يمكن  ؛التي في التحبير وضم بعضها إلى بعضجمع فيه األنواع  "اإلتقان في علوم القرآن"ثم بعد ذلك ألف 
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 6 (1شرح منظومة الزمزمي )

 النُّقايةواقتصر من هذه األنواع في التحبير فيه أكثر من مائة نوع إذا كان  .فوصلت عنده إلى الثمانين ،ضمها
لماذا ما يقتصر على النصف ما ذكر جميع األنواع في والناظم تبعه في هذا، ، انوع  على خمسة وخمسين 

تكثير األنواع عليه ال شك أنه يحيره ويشوش عليه والمبتدئ  ،إنما ألفت لمن؟ للمبتدئين النُّقاية؟ ألن النُّقاية
في البداية  من العلوم مثال   فيقتصر على أهم المهمات بالنسبة للمبتدئين، ولو قيل للطالب المبتدئ في أي علم

التي هي أهم  هذه العشرة ،منها ايطلع على عشرين نوع  بحيث إذا ضبطها وأتقنها  ،يطلع على عشرة أنواع فقط
كما هو الشأن في التدرج في التأليف عند أهل العلم حسب طبقات  ...األنواع ويزاد عليها عشرة ثانية وهكذا

 ن مراعاة لحال الطالب المبتدئين.م فاقتصر منها على النصفالمتعلمين، 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله ، بسم هللا الرحمن الرحيم :القارئ 

 إلى يوم الدين. اكثير   اوصحبه وسلم تسليم  
 :-رحمه هللا– قال الشيخ األديب المفسر عبد العزيز الزمزمي

 تبارك المنزل للفرقان 
 

 بي عطر األردانعلى الن 
 محمد عليه صلى هللا 

 
 يغشاه امع سالم دائم   

 وآله وصحبه وبعد 
 

 فهذه مثل الجمان عقد 
 هو التفسير اضمنتها علم   

 
 بداية لمن به يحير 

 من النقاية اأفردتها نظم   
 

 نظامها في غاية امهذب   
 وهللا أستهدي وأستعين 

 
 ألنه الهادي ومن يعين 

  

 .-جل وعال-وتعالى هللا ، تعاظم (تبارك): -رحمه هللا تعالى- الناظم يقول :الشيخ
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون }: -جل وعال-، كما قال الذي هو القرآن (المنزل للفرقان)

-جل وعال-ال يجوز أن يصرف لغير هللا بهذه الصيغة  (تبارك)والفعل هذا  ،[1 ]الفرقان: {اللعالمين نذير  
اسم فاعل من  :لز  ن  ؛ ألن الم  لز   ن  لقلنا: الم   {تبارك الذي نزل} :أن نطبق ما جاء في سورة الفرقانلو أردنا  ،لز  ن  الم  

لكن النظم  ،لز   ن  ل، واألصل أن نقول: الم  ز  ن  الوارد في سورة الفرقان، تبارك الم   اسم فاعل من نزل :لنز  والم   ،أنزل
 .يقتضي أن يكون من أنزل

 .والفرقان هو القرآن ،-جل وعال-وهو هللا  (لفرقانالمنزل ل)
شرع وأوحي إليه ب ،إنسان ذكر" :، والنبي في قول األكثر-عليه الصالة والسالم-محمد  (:على النبي) 

 وقرئ بالهمز. ،وقد يهمز ،، واألكثر على النطق به بدون همز"ولم يؤمر بتبليغه
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ن زعم بعضهم أن من نسان، الذكر يخرج النساء، إنسان ذكر، اإلنسان يخرج غير اإل (على النبي) وا 
ولم يؤمر  -جل وعال-بأعباء النبوة كمريم، لكن هذا قول مرجوح، أوحي إليه بشرع من قبل هللا النساء من كلف 

 -جل وعال-أوحي إليه بالشرع من قبل هللا  -عليه الصالة والسالم-النبي  .فهو رسولمر بتبليغه بتبليغه، فإن أ  
مر فأ   ،[2]المدثر:{قم فأنذر} ،[44]الحجر:{فاصدع بما تؤمر} ،[65]المائدة: {أنزل إليكبلغ ما }لتبليغ، مر باوأ  

هذا على كل رسول نبي وال عكس، النبوة تدخل في الرسالة، ألن  ؛اأيض  ، وهو نبي ابالتبليغ فهو رسول إجماع  
على لسان الملك إلى النبي  -جل وعال-زل هللا رد على هذا أن الوحي إنما ين، ي  "لم يؤمر بتبليغه" .قول األكثر

أوحي إليه بشرع ولم يؤمر " :ومن حوله، فعلى قول الجمهورمن أجل أن يعمل به هو في الدرجة األولى 
آدم نبي وليس  ،-عليه السالم– الحد؟ آدم رد على هذاأوحي إليه بشرع؟ ما الذي ي   من، من يخرج م"بتبليغه

ال لم يبلغ؟ بلغ وعمل حكم فيهم بشرعه ال ؟هل بلغه أوالدهيبلغ؟  برسول، فهل بلغ شرعه أو لم ذي أوحي إليه وا 
المسألة مفترضة  [.14]األنعام:{ذركم به ومن بلغألن} :يؤاخذ ولده الذي قتل أخاهبشرعه، لو لم يبلغ هذا الشرع 

ال ما يؤاخذ؟ ما ب   ،وولده الذي لم يبلغ -عليه السالم–في آدم  ا بلغ هذا الولد بأن القتل إنملغ شيء يؤاخذ وا 
ال نبي؟ نبي، لماذا؟ ألن نوح  -عليه السالم–جريمة ومحرم، آدم  هو أول الرسل، وقد  -عليه السالم–رسول وا 

اختار شيخ ولذا  ؛أول المرسلين -عليه السالم– ا، وأن نوح  جاء في حديث الشفاعة ما يدل على ذلك صراحة
لشريعة رسول قبله، ال يأتي بشرع مستقل إنما يأتي بشرع  يأتي مكمال   أن النبي من -رحمه هللا تعالى-اإلسالم 
ينبغي أن  -عليه السالم– رد على هذا أن آدملكن ي   .بشرع جديدوالرسول هو الذي يأتي  ،لشرع رسول قبلهمكمل 

هذا الحد، على  اينبغي أن يكون نبيًّ  -عليه السالم-رد عليه أن عيسى ، وي  ؛ ألنه لم يتقدمه أحديكون رسوال  
سماعيل وغيرهم من األنبياء عيسى  له في  -عليه السالم– عيسى ،الذين أتوا بمكمالت -عليهم السالم–وا 

 أيش؟ [21]الفرقان:{...وما أرسلنا قبلك من}: انبيًّ  ، وعلى حد شيخ اإلسالم يكون مكملالالغالب شرعه 
 .[52]الحج:{من رسول وال نبي}طالب: 
تشمل الرسول والنبي، فكل منهما مرسل وكل منهما منفذ، كلهم موحى إليه  فالرسالة {وال نبي} الشيخ:

 مأمور بالتبليغ.وكلهم 
الرسالة أفضل من النبوة، وقال  :على قول األكثربين النبي والرسول؟ المحرر ما الفر، وعلى هذا 

على كل حال الة، و إلى تفضيل النبوة على الرس -رحمه هللا–وجنح العز بن عبد السالم بعضهم: هما سيان، 
ال ما يجوز؟ فالنبي محمد : على الرسول عطر األردان، إبدال اللفظ بلفظ آخر، لو قال مثال   عليه -يجوز وا 

قرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي رسول، ويجوز حينئذ أن نقول: على الرسول عطر انبي نبئ ب -الصالة والسالم
 ، وهي ال تتغير بأحد الوصفين.-عليه الصالة والسالم-بذلك ذات النبي المقصود ، ألنه ال تغيراألردان؛ 

آمنت ))قال له: في حديث الذكر لما  -رضي هللا عنه– رد على البراء -عليه الصالة والسالم-النبي 
ال ((ونبيك الذي أرسلت ،ورسولك الذي أرسلت، قال: ال ،بكتابك الذي أنزلت ؛ ألن هذا ذكر متعبد بلفظه، وا 

لكن هنا في الذكر متعبد بتالوته  ،المقصود الذاتا دال على ذات واحدة ال فر، بينهما، فاألصل أن اللفظين إذ
صلى -ولك أن تقول: قال نبي هللا ، -صلى هللا عليه وسلم-لفظ بلفظ، فلك أن تقول: قال رسول هللا فال يغير 

ن كان لفظ الرسالة ، -هللا عليه وسلم ن في الجملة المقصود به لكبتعدي المقول إلى غيره،  ،يوحي بالتعديوا 
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لعلم إبدال نبي أو رسول؛ ولذا يجيز أهل ا :قلناسواء ف، -عليه الصالة والسالم-ذات النبي  ،التعبير عن الذات
 بي وعكسه في غير ما تعبد بتالوته.الرسول بالن
 ،األكمام :واألردان .-عليه الصالة والسالم-التي تفوح من أردانه عطر الرائحة الطيبة  (:عطر األردان)

الرائحة العطرة تفوح من أردانه وأكمامه  -عليه الصالة والسالم-فالنبي وأكثر ما تطلق على األكمام الواسعة، 
من أن تفوح الروائح من األردان واألكمام الروائح  فبدال  الطيبة، وجاء في وصفه وفي شمائله ما يدل على ذلك، 

باآلباط، واآلباط في الغالب روائحها ليست طيبة، ينتهي بأيش؟  ألن منتهى األردان ؛غير الطيبة من سائر البشر
 ار األردان فكيف بغيرها الذي هي مظنة للروائح غير الطيبة، فإذا كان عطر  عط -عليه الصالة والسالم-والنبي 

 بغير هذا الموضع؟ ،فكيف بغيره ،من جسده الطاهر الشريفورائحة العطر تفوح منه من هذه الجهة 
 صلى هللا محمد عليه

 
 ................................. 

 .العلم -عليه الصالة والسالم-اسمه  على النبي محمد، وهذا (:محمد)
 ،مروا بالتبليغوهم دونهم أ  وأهل العلم  ،النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه :كيف يقال يقول: 

 ؟[145]آل عمران:{ه للناس وال تكتمونهنلتبين}بشأنه في ميثاقه على أهل العلم:  -جل وعال-قال كما 
كما جاء بذلك بعض  ،وعلماء هذه األمة بمثابة أنبياء بني إسرائيلاألمر بالتبليغ بالنسبة ألهل العلم 

-، وأخذ هللا الميثا، عليهم هو من باب أولى، من كلف مباشرة من هللا األحاديث، فالتبليغ على أهل العلم واجب
 قول الجمهور.ا على تنزل على حد ، لكن هذ-جل وعال

 محمد عليه صلى هللا
 

 ................................. 
والماحي  -عليه الصالة والسالم-وهذا أشهر أسمائه، ومن أسمائه أحمد  -عليه الصالة والسالم-محمد 

ة كثير  -الصالة والسالمعليه -نبي المرحمة، المقصود له أسماء  ،نبي الملحمة ،نبي الرحمة ،والحاشر والعاقب
 مجموعة في كتب السيرة والشمائل.

 محمد عليه صلى هللا 
 

 مع سالم........................ 
 ،الرحمة أو الثناء عليه في المأل األعلى :على نبيه يراد بها -جل وعال-من هللا الصالة  (:صلى هللا) 

 ."ون يبركون يصل": -رضي هللا عنهما– ن عباسكما في قول اب أو البركة
جل -لكي يتم االمتثال الوارد في قوله الصالة والسالم  ؛من األمرين ، ال بد  ..((مع سالم***صلى هللا )

واالقتصار على أحدهما ال يتم به  [،56]األحزاب:{ايا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم  }: -وعال
، وابن بالنسبة لمخصص الصالة دون السالم والعكس الكراهة -رحمه هللا تعالى-، بل أطلق النووي االمتثال
أما من كان يصلي  ،حيث يصلي فقط أو يسلم فقط ،لكيخص الكراهة بمن كان ديدنه ذ -رحمه هللا– حجر
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ن كان خالف األولى، وال يتم االمتثال إال بالجمع  اويجمع بينهما أحيان   اويسلم أحيان   اأحيان   فالكراهة ال تتناوله وا 
 مأمور به في آية األحزاب.بينهما ال
 ، الوصف للسالم جاز.(مع سالم دائم) ،، ولو قال: دائماحال كونه دائم  : ادائم  ، (امع سالم دائم  )
ذا قيل دائم  باستمرار ال ينقطع -عليه الصالة والسالم-، يغشى النبي (يغشاه) هل يغني عن تكرار  ا، وا 

ن كان وجودها له أالصالة والسالم؟ ال يغني،  ال شك أنه ينال  ،ثر، لو قال: صلى هللا عليه وسلم مرة واحدةوا 
صلى عليه واحد صلى هللا عليه بها  ،صلى هللا عليه وسلم ،لكن من كرر: صلى هللا عليه وسلم ،أجر هذه المرة

 ،مرةينال أجر ما لو كررها مائة ، أو قال: صلى هللا عليه وسلم مائة ا، لو قال: صلى هللا عليه وسلم دائم  اعشر  
؟ ال، ال ينال ((أجعل لك صالتي كلها))كما جاءت الوصية بذلك لحديث الترمذي:  ،أو لهج بها طول عمره

 .عددهذا األجر لمجرد ذكر العدد حتى ي  بذلك 
يأكل بعض الحروف، صلى هللا عليه وسلم، تسمعون في بعض الناس  ؛االمتثال يتم بتمام هذه الحروف

عليه -بعض الناس يستعجل في الصالة والسالم عليه المتثال أو ال يتم؟ ما يظهر جميع الحروف يتم به ا
االمتثال؟ وقل مثل هذا في هل يتم بذلك  ،ال يظهر بعض الحروف من لسانهومع ذلك  -الصالة والسالم

بعدم هل يتم االمتثال  ،يترك عليه اويترك، أحيان  صلى هللا عليه وسلم  :، بعض الناس يستعجل يكتبالكتابة
وما نقص من الحروف ينقص بأجره، وقل  ،ةواضحمن أن ينطق بالصالة والسالم  طق بجميع الحروف؟ ال بد  الن

كلمة بحرف كما األجر،  والرمز لكل ال يؤدي الغرض وال يرتب عليه  (ص)بـفي الكتابة، الرمز مثل ذلك 
أن تثال، بل في كتب المصطلح وال يتم به االم ،أجريكتبونه، ال يفي بالغرض وال يرتب عليه  (صلعم)يكتبون 

لكن مثل هذا ال يتم به  ،-بصحتهاوهللا أعلم -قطعت يده  (صلعم)أول من كتب أول من كتبها قطعت يده، 
 .-عليه الصالة والسالم-لسالم عليه الصالة وااالمتثال وال يحوز األجر المرتب على 

دينه إلى يوم القيامة، أو أزواجه وذريته، هم أتباعه إلى يوم القيامة، أتباعه على  :، اآلل(وآله وصحبه)
من  ،ل مؤمن تقيك ،أتباعه على دينه ،أو كل مؤمن تقي كما جاء بذلك بعض األحاديث، آله أزواجه وذريته

اللهم صل على محمد )) :وفي التشهد صلى هللا عليهأربعة أقوال، وبنو المطلب، تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم 
 اأولي   دخوال  ي بعض الروايات أزواجه وذريته، ودل على أن أزواجه وذريته يدخلون جاء ف ..((،وعلى آل محمد

 .في اآلل
عليه الصالة -مطلوبة؛ ألنهم وصية النبي  -عليه الصالة والسالم-له  اوالصالة والسالم على اآلل تبع   
الف فهذا ال يدخل في هذا أما من خ ،ال سيما من منهم على الجادةولهم على األمة حق  ،أوصانا بآله -والسالم
عليه الصالة -، وأوصى بهم ((هللا هللا في آل بيتي))أما من كان على الجادة منهم فله حق على األمة: الباب، 
ولهم على األمة  ةظاهر  بهمفالوصية  [،23]الشورى: {إال المودة في القربى اأجر  ال أسألكم عليه قل }: -والسالم

ذا كان اآلل لهم من عنى المسلم بآله أن ي  على األمة  -سالمعليه الصالة وال-حق، ومن حقه  ويحتفى بهم، وا 
رضوان -الحق ما ذكر فالصحب ليسوا دونهم، فالدين بجملته ما وصلنا إال عن طريقهم، عن طريق الصحابة 

 عليهنعطف  -عليه الصالة والسالم-من الحق مثل ما لآلل، فإذا صلينا على النبي  افلهم أيض  ، -هللا عليهم
اآلل ونعطف عليهم الصحب ولكل حق، أما االقتصار على اآلل فقط دون الصحب أو العكس فهذا ال شك أن 

، -عليه الصالة والسالم-له  احقه، وهؤالء أولى الناس بأن يصلى عليهم ويسلم تبع  فيه تفريط في حق من لزم 
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تقول: أبو بكر صلى  ،من الناس فقط فالنيصلى على اآلل فقط أو الصحب فقط أو أما على سبيل االستقالل 
على أن الصالة والسالم خاصة ال، عامة أهل العلم  ،أو علي ،صلى هللا عليه وسلمأو عمر  ،هللا عليه وسلم

عن الصحابة والترحم على من دونهم، فال ، هذا عرف علمي عندهم، والترضي -عليه الصالة والسالم-بالنبي 
ن كان عزيز   ،عز وجلكما أنه ال يقال: محمد  ،ميقال: أبو بكر صلى هللا عليه وسل عليه -، النبي جليال   اوا 

من ز وجل؛ ألن العرف العلمي عند أهل العلم الذي تواطئوا عليه ع :عزيز جليل لكن ما يقال -الصالة والسالم
 -معليه الصالة والسال-ة على النبي والصال ،-جل وعال-هلل با "عز وجل"ى آخرها تخصيص صدر األمة إل

رضي عنهم،  -جل وعال-تدل على أن هللا  مر بذلك، والصحابة الترضي كما جاءت بالنصوص التيكما أ  
لكن  ،الشافعي رضي هللا عنه ،يتجاوز بعض الناس فيقول: اإلمام أحمد رضي هللا عنهالترحم على من دونهم، 

 .العرف على ما ذكرنا
بالتشيع، الصنعاني شدد في هذه ها أثر تخصيص اآلل كما شاع وانتشر في بعض األقطار التي ل

لما جاء في  ا، تبع  -عليه الصالة والسالم-لوجوب الصالة عليه  اوقال بوجوب الصالة على اآلل تبع  المسألة 
وال  ،-عليه الصالة والسالم-له  اأنه يصلى عليهم تبع   واستدل بها على مطلق األحوال ،الصالة اإلبراهيمية

لهما  اإنما شاع في األوساط التي فيها التشيع، وشدد فيه الصنعاني والشوكاني وتبع  على الصحب، وهذا يصلون 
ما تجد من من عصر التأليف  ااألخرى من المسلمين على مر العصور بدء  في البلدان و حسن خان، صديق 

جاء األمر ويقولون: كيف يترك اآلل وقد إال ويتبعهم الصحب،  -عليه الصالة والسالم-يعطف اآلل على النبي 
وال يتم ، [56]األحزاب:{اصلوا عليه وسلموا تسليم  }قول: ي -جل وعال-والصالة اإلبراهيمية؟ هللا بالصالة عليه 
 :نقول في القرآن،هذه الصفة مفسرة لما جاء إال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، امتثال األمر 

ال  ،هذه الصورة فرد من أفراد المأمور به ،نعم بالصحابة كلهم، هل أبو بكر يقول: صلى هللا على تفعلون  ذامافوا 
 ؛علماء األمة من صدر اإلسالم تجدهم في كتب السنة ،فمحمد وآله؟ هل العلماء الذين تتابعوا في التألي

لكن أيش ما نجد،  ،يقولون: ال ،وآله وسلمصلى هللا عليه يقولون:  مالبخاري ومسلم والمسند والموطأ وغيره
حينما حذفوا ؟ لماذا حذفوا؟ من يقول بهذا القول اتهم العلماء في جميع العصور بأنهم يمالئون الحكام يالداع
يعني: لو كان التدوين في  !عصر التدوين في عصر اآلل في العهد العباسي ،طيب !!يمالئون الحكام ،اآلل

كيف ال يكتب البخاري  !من اآلللكن في عصر بني العباس وهم  ،يخافون من بني أمية :قلنا ،عصر بني أمية
فإذا  ،خاص بالصالة اإلبراهيمية؟ نقول: هذا -صلى هللا عليه وآله وسلم-راهيمية وقد روى حديث الصالة اإلب
لزمنا لوازم كثيرة: للو قلنا بهذا و فرد من أفراد العام ال يعني قصر العام عليه، وذكر  ،زيد وهي فرد من أفراد العام

ما نستعد للعدو بغير الرمي؟ أال يعني:  ((،أال إن القوة الرمي)) ،[61]األنفال:{طعتم من قوةوأعدوا لهم ما است}
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نستعد للعدو بغير الرمي؟ ال، أهل العلم ينصون على أن التنصيص على بعض أفراد العام ال يقتضي القصر 
 والحصر عليه.

، -عليه الصالة والسالم-له  ابع  وعلى كل حال، كل من اآلل والصحب لهم حق على األمة، فنصلي عليهم ت
ونسلم عليهم، ونترضى عنهم، ونتوالهم، ال سيما من كان منهم على الجادة، وأما الصحب فكلهم على الجادة، 

رضي هللا -علي  كلهم عدول ثقات، واآلل باعتبار أن منهم من تأخر عن الصحب، من زمن الصحابة، مثال  
 من ينكر فضل علي؟! -تعالى عنه وأرضاه

وصهره وأخوه، وهو بالمنزلة منه  -عليه الصالة والسالم-هو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وزوج بنت النبي 
 بمنزلة هارون من موسى، فضائل ال تعد وال تحصى.

من ينكر فضلهم؟! علي بن الحسين، محمد بن علي، الباقر، الجعفر، الصاد،،  ،: أبناؤه الحسن والحسيناأيض  
، وال يضيرهم أن كذب عليهم ووضع عليهم وافتري عليهم، هذا ال يضيرهم، فالتبعة على غيرهم؛ أئمة أعالم هدى

 من الصحيحين إلى آخر كتب السنة.  اولذا أحاديثهم مخرجة في كتب أهل السنة بدء  
يقولها في  حينما -عليه الصالة والسالم-)وبعد فهذه(: الواو هذه يقولون: إنها قائمة مقام أما، لكن االقتداء به  

في أكثر  -عليه الصالة والسالم-، النبي -عليه الصالة والسالم-خطبه وفي رسائله ال يتم إال باللفظ الذي قاله 
، وأما: حرف شرط، وبعد: قائم مقام الشرط مبني على الضم؛ ألنه ))أما بعد((من ثالثين رواية عنه يقول: 

جهات الست كلها على هذا، إذا حذف المضاف مع نيته حذف المضاف إليه ونوي معناه، وبعد قبل وبعد، وال
}هلل األمر من قبل ومن يبنى المضاف، إذا حذف المضاف إليه مع نيته يبني المضاف على الضم: 

ذا حذف 135]آل عمران:}قد خلت من قبلكم{[ وهنا يبني، لكن لو ذكر المضاف إليه: 4]الروم:بعد{ [ يعرب، وا 
 ت مع التنوين:المضاف إليه مع عدم نيته أعرب

 فساغ لي الشراب وكنت قبال  
 

 أكاد أغص بالماء الفرات 
 )وبعد فهذه(، الفاء واقعة في جواب الشرط أما التي قامت الواو مقامها. 

 ويختلفون في أول من قال: "أما بعد" على ثمانية أقوال.
 جرى الخلف أما بعد من كان

  ابادئ   
 بها عد أقوال وداود أقرب 

 وب الصبور وآدمويعقوب أي 
 

 وقس وسحبان وكعب ويعرب 
 ثمانية، لكن المرجح عند الجمهور أنه داود، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه. 
 )وبعد فهذه(: الفاء واقعة في جواب الشرط الذي قام مقامه الواو.

ال إلى  ما هو موجود في فهذه: إشارة إلى موجود؛ إما في األعيان إن كانت المقدمة كتبت بعد تمام التأليف، وا 
األذهان إن كانت المقدمة كتبت قبل تمام النظم، ويقال هذا في كل المقدمات، اإلشارة ال بد  أن تكون إلى 
ن كان  موجود، لكن إن كان الكتاب تم نظمه ويشير إليه المؤلف فهذه إشارة إلى موجود في األعيان محسوس، وا 

 في الذهن الذي ينوي كتابته.المقدمة كتبت قبل تمام الكتاب فاإلشارة إلى ما 
 وآله وصحبه وبعد

  
 فهذه مثل الجمان عقد 

 )فهذه مثل الجمان عقد(: مثل حبات الجمان واللؤلؤ النفيس. 
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02 

 02 (1شرح منظومة الزمزمي )

، زان ا)عقد(: نظمها، كانت حبات متناثرة فنظمها مثل ما ينظم العقد في سلك النظم، )عقد(: حتى صارت عقد  
 لتكون العلمي؛ ألنها ال يستغنى عنها في هذا الباب ال سيما فيما يخدم القرآن.يد التكوين أو ابها أو بهذا العقد ج  

لمدح نفسه؛ ألن مدح  ا)فهذه مثل الجمان عقد(: يمدحها ليغري طالب العلم بها، ال ليمن بها أو يمدحها تبع  
مؤلفه، وهو يمدح  افأنت تمدحه وتمدح أيض   االمفعول مدح لفاعله، ومدح األثر من مدح مؤثره، فإذا مدحت كتاب  

 فهل يقتضي ذلك أن يمدح نفسه؟ هل سبب ذلك مدح نفسه؟ ،هذا الكتاب
[، تزكية الكتاب 32]النجم:}فال تزكوا أنفسكم{يقول:  -جل وعال-ما في القلوب ال يعلمه إال عالم الغيوب، هللا 

ث واستطرد في مسألة وأفاض فيها إذا بح اتزكية لصاحبه، لكن المظنون بأهل العلم، وهذا يستعمله ابن القيم كثير  
وبينها ووضحها وأجاد فيها قال: "احرص على هذا البحث علك أال تجده في مصنف آخر البتة"، هل هو يزكي 
نفسه، ويزكي بحثه بهذا الكالم، أو من أجل أن يغري طالب العلم بهذا الكالم ليفيد منه؟ المظنون بأهل العلم 

 وب فاهلل أعلم به، لكن هناك قرائن تدل على هذا، تدل على أنه يمدح ليغري.الثاني، وأما ما تنطوي عليه القل
طيب، اترك الكتاب للناس هم الذين يقررون، يصلح أو ال يصلح؟ مدح لنفسه مغلف، لكن يظن بأهل العلم أن 

له مثل ))من دل على خير فمرادهم بذلك إغراء طالب العلم؛ لإلفادة من علمهم لكي تجرى عليهم األجور؛ ألن 
، وهذا يبقى إلى قيام الساعة والتسلسل، كل من يستفيد منك لك أجره، والذين ))علم ينتفع به((، أجر فاعله((

 ال ينتهي، فضل هللا ال يحد. -جل وعال-يستفيدون منه له األجر ولك مثله وهكذا، وفضل هللا 
 (،ايقول: )ضمنتها علم  

 ........الطالب:
ال  ألمور نسبية، األمور في هذا نسبية، كنا إلى وقت قريب، إلى ربع قرن مثال  نعم نعم، يا إخوان ا الشيخ:

عن  يطيق الواحد كلمة ثناء، كلمة ثناء عليه من قبل غيره ال يطيق، وكنا نلوم من يسمع الثناء ويسكت فضال  
دح وال نعترض، كونه يثني على نفسه، ثم اختلطنا بغيرنا ممن اعتادوا هذا األمر فتساهلنا، فصرنا نسمع الم

أن اإلنسان إذا مدح بما ليس فيه وسكت وأقر ال بد  أن يسمع من الذم ما ليس  -من واقع تجربة-والتجربة دلت 
ذا مدح بما فيه؛ ألنه جاء التوجيه النبوي:  ، ال سيما في ))إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب((فيه، وا 

[، ثم سمعنا من 44]الكهف:{ا}وال يظلم ربك أحد  ه سمع من الذم ما فيه، حق من يتأثر بالمدح، فإذا مدح بما في
يقبل المدح، بل سمعنا من يثني على نفسه، بل سمعنا من يتحايل على غيره ليمدحه، ورأينا من يغضب إذا لم 
ن كان في مسائل االعتقاد عنده  يمدح، وشخص من جهة من جهات بالد المسلمين جيء به وهو عالم في فنه وا 
تخليط، جيء به ليعرف به؛ الشيخ الفاعل التارك العالم العالمة الذي ال يضاهيه في الحديث إال فالن، قال: يا 

 شيخ فالن ال يعرف الحديث، أيش المقصود من هذا؟
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 ........الطالب:
ين نعم، يعني: ما أحد خالص، أسقطت الذي فوقه ما بقي إال أنت، وقد ألف في الحديث وعلومه أربع الشيخ:

يقول المعرف، قال: ال يا شيخ سبعين، هذا أنا حضرته بنفسي، وكنا نأنف أن نسمع مثل هذا الكالم إلى  اكتاب  
أن وجد فينا وبيننا من يغضب إذا لم يمدح، بل األمر أعظم من ذلك، شخص له محاضرة وهو من الشباب جاء 

رأها المقدم ثم لما شرع قال: هداك هللا يا وأعطاها المقدم من تحت الماسة، ق -ترجمة–وكاتب سيرته الذاتية 
 يجتمع مع اإلخالص. -يعني-أخي، قطعت عنق صاحبكم. فيمكن أن 

هناك عالمات وبوادر تدل على اإلخالص، وهناك عالمات تنافي اإلخالص، واإلنسان ابن بيئته يتأثر بها شاء 
ذوا يمدحون أنفسهم، ثم بعد ذلك، مشكلة أم أبى، فاختلطنا مع هؤالء الذين يسمعون المدح وال ينكرون، ثم أخ

 .هذه، هذا خلل في اإلخالص، هذا قادح
 .......الطالب:
–: نعم، اإلنسان من كثر ما يسمع في أول األمر إذا قيل له: يا شيخ، قال: ما أنا بشيخ، مقبولة هذه الشيخ
آخر رضي بما دونه  افظ  في أول األمر، ثم إذا سمع ما هو أعظم من شيخ رضي بشيخ، ثم إذا سمع ل -يعني

 وهكذا، اإلنسان يعني يحتاج إلى تربية للنفس، وهللا المستعان.
(، )ضمنتها(، يعني: جعلت في محتواها وفي ا: )ضمنتها علم  -رحمه هللا تعالى-نعود إلى الدرس، يقول الناظم 

 لعلم فسره؛ ألن هو التفسير، فسر العلم بأنه هو التفسير. اضمنها جعلتها ظرف  
 هو التفسير اتها علم  ضمن

 
 ................................. 

 األصل أن يقول: ضمنتها علم التفسير، لكن النظم يقتضي مثل هذا. 
هو التفسير(، فهل ما تحتويه هذه المنظومة هو التفسير؟ نستطيع أن نقول: هذا علم التفسير كما  ا)ضمنتها علم  

وم الحديث أو علوم القرآن أو علوم التفسير، لكن هل هي هذا العلم نقول لمصطلح الحديث علم الحديث أو عل
هو التفسير؟ ال، يعني: إذا قلنا علم التفسير ونظرناه بالعلوم األخرى المماثلة فهم، مثل ما نقول: علوم الحديث، 

 نقول: علوم القرآن.
توضيح، والبيان، علم غير ما نحن هو التفسير(، التفسير: الذي هو من الفسر، والكشف، وال اأما )ضمنتها علم  

بصدده، فإذا كان جامع البيان لإلمام الطبري، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، والتفاسير األخرى يقال 
يقال له علوم التفسير أو علوم  ،ال على سبيل التفصيل ،لها: التفسير، فإنما يبحث في العلم على سبيل اإلجمال

ال ما يقبل؟ ال يقبل، ما نقول: هذا القرآن وليس هو التفس ير، يعني: فر، بين أن تقول هذا كتاب تفسير، يقبل وا 
تفسير، إنما التفسير؛ مثل الطبري، مثل ابن كثير، مثل التفاسير الكثيرة التي ال تعد وال تحصى هذه تفاسير، 

ية تعين على معرفة ما يتعلق لكن الذي معنا علم التفسير: وهو معرفة القواعد اإلجمالية، علم بقواعد إجمال
بالقرآن الكريم، ويأتي بحثه. والفر، بين التفسير وعلوم التفسير كالفر، بين الفقه وأصول الفقه والحديث وعلوم 

 الحديث.
 بداية..............................  هو التفسير اضمنتها علم  

 )بداية(، يعني: بداية في هذا العلم تصلح للطالب المبتدئ. 
 بداية..............................  هو التفسير اضمنتها علم  

 



 

 

 

 

 

 14 

 

04 

 04 (1شرح منظومة الزمزمي )

 يصلح للمبتدئين، )بداية(: لبنة أولى في هذا الفن. ايعني: متن  
 بداية لمن به يحير  ..................................

وال يدرك أطرافه وأبعاده،  لمن بهذا العلم )يحير(:  يحتار؛ ألنه ما عنده شيء، إذا سمع شيء يسمعه ألول مرة  
فيحتار في فهمه وتقريره، ويحير معناها: يحتار، واألصل: يحار، من حار يحار، وأما يحير؛ فاإلتيان به على 

 هذه الصيغة من أجل الوزن فقط، والفعل حار يحار إذا اضطرب وتحير، ولم يدر ماذا يصنع.
 ة إلى غيرها أخذتها وجعلتها فردة مستقلة عن غيرها.)أفردتها(، يعني: أخذتها وجعلتها بعد أن كانت مضموم 

قاية ثم نظمها، أخذ ما يتعلق بعلوم التفسير وعلوم كاألصل، أفردها نظم، أفردها من النُّ  ا(: ال نثر  ا)أفردتها نظم  
ا الفن ، أفرد هذاممن يشتمل على أربعة عشر فنًّ  -الكتاب الذي سبق أن تحدثنا عنه-قاية للسيوطي القرآن من النُّ 

 ثم نظمه.
 من النقاية اأفردتها نظم  

 
 ................................. 

، -سردناها في أول الدرس-" متون، عبارة عن متون مجموعة ألربعة عشر فن من الفنون النُّقايةوعرفنا أن "
 ومعنى. ا: بضم النون كالخالصة وزن  النُّقايةو 

 نظامها في غاية اذب  مه  .................................
من أن يحفظوا  نعم، ألفاظ هذه المنظومة مهذبة، ونظمها سلسل، يعني: لو ي حف ظ األطفال مثل هذا بدال   

ذا كبروا  أناشيد وأمور ال تهمهم وال تعنيهم، يعني: ي حف ظ مثل سلم األصول، ويجعلهم يكررونها ويتغنون بها، وا 
ما يحفظونه مما يتلقى من وسائل اإلعالم، بل حتى في دروس  فهموها، يعني: أفضل لهم بكثير من بعض

المدارس، يحفظون وتحشر أذهانهم بمقاطيع ال تفيدهم، فلو جعل مثل هذه المناظيم تحفظ في الصفوف األولى 
ن لم يفهموها في أول األمر، يخزنوها  استفاد منها طالب العلم الشيء الكثير، وصار لديهم حصيلة علمية وا 

 ثم بعد ذلك يهيأ لهم من يوضحها لهم. ويحفظوها
، لقلنا: نظام ها، ويكون انظامها(، )نظامها(: مفعول، أيش السم الفاعل مهذب، ولو قال: مهذب   ا)مهذب  

حينئذ إعرابها نائب فاعل السم المفعول؛ ألن اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل فعله، فاسم الفاعل يرفع 
 ، لقال: نظام ها، نائب فاعل.اب فاعل، فلو قال: مهذب  فاعل، واسم المفعول يرفع نائ

)في غاية(: في غاية من التحرير والتهذيب، واإلتقان وسالسة النظم، والجمع لما أراده من الخمسة والخمسين 
 .انوع  

 في غاية...................  ..................................
 وهللا أستهدي وأستعين 

 
 ومن يعين ألنه الهادي 
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ن شئت فقل: عمل فيه ما بعده، والذي بعده )أستهدي  )وهللا(: منصوب، إن شئت فقل: على التعظيم، وا 
 وأستعين(، وهذا ما يعرف أيش؟

 ......الطالب:
 نعم، إذا كان المعمول واحد والعامل أكثر من واحد: الشيخ:

 نحو أظن  ويظناني أخا
 

ا وعمر ا أخوين في الرخا   زيد 
أيش يصير؟ التنازع، فما الذي نصب لفظ الجاللة، أستهدي أو أستعين أو كالهما؟ أو نقول:  نعم، 

العطف على نية تكرار العامل: وهللا أستهدي، وهللا أستعين، فال يكون فيه تنازع، على خالف بين أهل العلم في 
أهل العلم؛ منهم ابن مالك، ويجيزه ، يختلفون في هذا، يمنعه جمع من اتقديم معمول فعلي التنازع إذا كان منصوب  

 على التنازع. اآخرون، فهو في هذه الحيثية ال يجوز أن يكون منصوب  
 وهللا أستهدي وأستعين

 
 ................................ 

}وعلى هللا [، 5]الفاتحة: }إياك نعبد{: -جل وعال-تقديم المعمول يدل على الحصر كما في قوله  
 [، هذا يدل على الحصر؛ ألنه قدم فيه المعمول.23دة: ]المائ فتوكلوا{

 وهللا أستهدي وال أستهدي بغيره وأستعينه وال أستعين بغيره.
 وتستعين به وتستعينه؟ -جل وعال-)ألنه(: العلة،  أيش السبب؟ لماذا تستهدي هللا 
 ألنه الهادي ومن يعين  ..................................

هو الهادي وحده، تأكيد بـ"إن"، "أن" فتحت همزتها لدخول حرف الجر، حرف الجر  -جل وعال-ألنه  
 يدخل على المفرد، وهذا في تأويل في حكم المفرد.

)ألنه الهادي(: "الهاء الضمير" معرفة، "والهادي الخبر" معرفة، وتعريف جزئي الجملة يدل على 
لة، لكن لو قال: ألنه هاد؛ ما تدل على الحصر، ولما ؛ ألنه الهادي ال هادي سواه مفاد الجمااالختصاص أيض  

 عرف جزئي الجملة دل ذلك على الحصر.
هو الذي يعين، "من": هذه موصولة؛ ألنه  -جل وعال-)ومن يعين(: ألنه الهادي والذي يعين، وهو 

، )ومن اها استفهام  الهادي وهو الذي يعين؛ ألننا نستعين به، ألنه هو الذي يعين، )ومن يعين( إذا أردنا أن نجعل
يعين( قدرنا سواه، )ومن يعين( يعني: سواه، ولسنا بحاجة إلى التقدير إذا صح المعنى دونه؛ ألن ما ال يحتاج 

 إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.
}إنك : -عليه الصالة والسالم-الهادي وحده والهداية بيده، وقد نفى الهداية عن نبيه  -جل وعال-فهو 

[، فنفاها عن أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق، فمن دونه من باب 56]القصص: من أحببت{ ال تهدي
عن أن تهدي من ال تحب، وأثبتها له في موضع آخر  [ فضال  56]القصص: }إنك ال تهدي من أحببت{أولى، 
نك لتهدي إلى صراط مستقيم{: -جل وعال-فقال  هداية المثبتة، [، فالهداية المنفية غير ال52]الشورى:}وا 

يهدي بمعنى: يدل ويرشد، أتباعه  -عليه الصالة والسالم-فالهداية المنفية: هي هداية التوفيق والقبول، فالنبي 
))يا عم، قل: حرص على هداية عمه:  -عليه الصالة والسالم-لكن هل يوفقون للقبول؟ ال، بدليل النبي  ،يهدون 

، مع أن عمه خدم -عليه الصالة والسالم-ولم يقل، ما استطاع  ((ال إله إال هللا كلمة أحاج لك بها عند هللا
عليه الصالة –، وخدم دعوة النبي -عليه الصالة والسالم-، ودافع عن النبي -عليه الصالة والسالم-النبي 
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[، أما هداية الداللة واإلرشاد فهذه لألنبياء، وهي 56]القصص: }إنك ال تهدي من أحببت{ومع ذلك:  -والسالم
}قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن ألتباعهم ممن يدعو على سبيلهم ممن اتبعهم:  اأيض  

[، فهم يهدون الناس، بمعنى: يدلونهم ويرشدونهم؛ لكن ليس بأيديهم أن يجعلوا هؤالء الناس 114]يوسف:اتبعني{
ما رتبت على مجرد بذل السبب، فالنتائج ، واألجور إن-جل وعال-المدعوين يقبلون ويهتدون، ال، هذه بيد هللا 

 أنه علق األجور ورتبها على مجرد بذل السبب. -جل وعال-، ومن نعم هللا -جل وعال-بيد هللا 
على كافة المستويات، وشتى الوسائل والطر،،  اوجهار   اقد يقول قائل: إنه يدعو الناس ليل ونهار سرًّ 

، عليك أن تبذل السبب، وقد -جل وعال-ألمر، القلوب بيد هللا ! نقول: ليس لك هذا ااومع ذلك ما هدى أحد  
بذلت فأجرك ثبت، وقل مثل هذا في اإلنكار؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما تغير شيء، يترك؟ ما 

لكن ليس بيدك، النتائج بيد هللا  ،هذا مطلوب ،يترك؛ ألن أجره مرتب على مجرد بذل السبب، كون المنكر يرتفع
 .-جل وعال-، والمسببات إليه -الجل وع-

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 


